
Nd. 246. Nefndarálit [16. mál]
um frv. til l. um áburðarverksmiðju.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

Landbúnaðarnefnd hefur haft þetta frumvarp til meðferðar á mörgum fundum
og leitað álits ýmissa sérfróðra manna um málið almennt og einstök atriði þess.
Nefndin ræddi ýtarlega við þá Ásgeir Þorsteinsson forstjóra, Björn Jóhannesson
jarðvegsefnafræðing og Jóhannes Bjarnason framkvæmdastjóra, en þeir hafa allir
starfað að undirbúningi frumvarpsins. Þá átti nefndin viðræður við Jakob Gíslason
raforkumálastjóra og Steingrím Jónsson rafmagns stjóra, sérstaklega um raforkuþörf
slíkrar verksmiðju og hvaða möguleikar væru til að fullnægja henni. Þessir sér-
fræðingar töldu, að þegar þeirri virkjun Sogsins, sem nú er unnið að, verði lokið,
muni verða hægt að fá raforku, er nægi verksmiðju með allt að 10 þús. smálesta
ársframleiðslugetu af köfnunarefni, þótt það hafi vitanlega í för með sér, að fyrr
þurfi að virkja aftur.

Nefndin er öll á þeirri skoðun, að rétt sé að lög þau, er sett verða um þetta efni,
heimili, að reist verði nokkru stærri verksmiðja en ráðgert er í frumvarpinu. Nefnd-
armenn leggja þó mismunandi áherzlu á það, hve langt skuli gengið í því efni. Einn
nefndarmanna (SG) vill, að reist verði miklu stærri verksmiðja en hér er gert ráð
fyrir. Skilar hann því sérstöku nefndaráliti ásamt breytingartillögum.

Meiri hl. nefndarinnar mælir .með, að frumvarpið verði samþykkt með eftir-
farandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Upphaf síðari málsgr. orðist svo:

Stærð verksmiðjunnar skal miðuð við það, að vinnslugeta hennar sé 5000-
100QO smál. ársframleiðsla af köfnunarefni að minnsta kosti.

2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Stjórn verksmiðjunnar skal skipuð þremur mönnum, sem kosnir skulu

hlutfallskosningu í sameinuðu Alþingi til fjögurra ára í senn. Landbúnaðar-
ráðherra skipar einn þeirra formann verksmiðjustjórnar. Ráðherra setur stjórn-
inni erindisbréf og ákveður laun hennar. Verksmiðjustjórnin hefur á hendi
stjórn verksmiðjunnar.

3. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Verksmiðjan skal reist svo fljótt sem ástæður leyfa að dómi verksmiðju-

stjórnar og með samþykki landbúnaðarráðherra, enda hafi þá fengizt trygging
fyrir nægri raforku og nægilegu fé til greiðslu stofnkostnaðar.

4. Við 8. gr. Síðari málsgr. orðist svo:
Áburðarsala ríkisins skal í byrjun hvers árs láta verksmiðjustjórninni í té

áætlun um áburðarmagn til innanlandsnotkunar það ár.
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